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Welkom!
Welkom bij de eerste Zaza van 2020! We beginnen het jaar goed. In deze editie vind je een
tekst over hoe je de eindeloze reis naar de dependance overleeft, een recensie van Jojo
Rabbit, een tekst over Australië en nog veel meer! We wensen iedereen een geweldig 2020,
met goede proefwerkweken, examens en zo min mogelijk reizen naar de dependance.
~de redactie
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Plastic fantastic?
Je hebt vast wel eens gehoord dat we heel veel plastic gebruiken, maar weet je ook hoeveel
we gebruiken? Waarschijnlijk niet.
Ieder mens gebruikt per dag gemiddeld vier plastic verpakkingen en per jaar 1500 plastic
voedselverpakkingen. Bovendien zit er plastic in heel veel producten, zoals sommige
soorten tandpasta, shampoo en make-up. Ook eet een mens per week vijf gram plastic. Vijf
gram plastic is ongeveer net zo veel als een bankpas!
Plastic gebruik van jong naar oud
Baby’s gebruiken heel erg veel plastic, denk aan luiers, potjes, tubes en allerlei andere
dingen. Als kind gebruik je ook best wel veel plastic, denk aan plastic speelgoed. Ook
gebruiken kinderen bijvoorbeeld verpakkingen van snoepjes. Ouders gebruiken meestal wat
meer plastic, want zij moeten koken, en groenten en ander eten zit meestal in plastic
verpakkingen. Ook als ontbijt en lunch eten zij boterhammen uit een plastic zak. Oude
mensen gebruiken wat minder plastic, want hun kinderen zijn vaak het huis uit. Ze hoeven
dus ook alleen maar voor elkaar te koken, en niet meer voor hun kinderen. Maar als ze
bezoek hebben, gebruiken ze best wel veel plastic. Iedereen gebruikt ook wel shampoo,
tandpastatubes, plastic flessen, en nog veel meer.
Eten wij plastic?!
Jazeker eten wij plastic. Dat komt doordat er superkleine plasticdeeltjes of grotere stukken
plastic in de lucht of in zee terechtkomen. Daar eten dieren het plastic op, omdat het soms
op eten lijkt. Uiteindelijk eten wij die dieren op.
Maar plastic zit dus alleen in vlees of vis?
Nee, het kan ook in honing, drinkwater of bier zitten, want als er kleine plasticdeeltjes in het
drinkwater terechtkomen, is het heel moeilijk om die eruit te zuiveren, omdat ze zo klein zijn.
Het kan ook zijn dat er kleine plasticdeeltjes in stuifmeel terechtkomen. Van die stuifmeel
wordt honing gemaakt en die honing eten wij op.
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Hoe lang duurt het tot plastic zich afgebroken
heeft?
Je hebt misschien wel eens een keer wat plastic
in de natuur weggegooid, maar weet je eigenlijk
wel hoe lang dat plastic in de natuur blijft liggen?
Hier een rijtje over hoe lang plastic in de
natuur ligt:
Plastic flesje: oneindig
Kauwgom: 20 tot 25 jaar
Plastic tas: 20 jaar
Zakje chips: 75 tot 80 jaar
Geen plastic in de natuur gooien dus, want
misschien blijft het langer liggen dan jij leeft!

Hoe kan ik minder plastic gebruiken?
Het is best wel makkelijk om minder plastic te gebruiken. Denk maar eens aan plastic rietjes
die je gebruikt: is het zo moeilijk om zonder rietje te drinken? Als je het echt heel moeilijk
vindt om zonder rietje te drinken, kun je ook altijd nog uit een kartonnen rietje drinken. Ook
zijn er plastic borden en plastic roerstaafjes, maar wist je dat er ook borden en roerstaafjes
van hout zijn?
Denk voortaan dus na als je plastic gebruikt, of het wel echt nodig is.
Als je meer tips wil over minder plastic gebruiken, lees dan bladzijde 26.
Puck
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Interview Anne Duis
Ik vind het erg leuk dat ik door Ferry gekozen ben en dat ik daardoor kan vertellen wie ik
ben. De NSG is een leuke school en we hebben de dingen goed voor elkaar.
In de vorige editie van de Zaza hebben we Ferry geïnterviewd. Hij heeft Anne genomineerd
voor deze editie. Anne is 36 jaar en komt uit Nijmegen. Hij werkt sinds vorig jaar januari op
de NSG als conciërge. Ook werkt hij daarnaast als voetbaltrainer en coach.
Vind je het eigenlijk leuker om hier te werken of om trainer te zijn?
De laatste jaren heb ik in de voetballerij gewerkt, onder andere als trainer en coach, maar
omdat de BV van Achilles29 in Groesbeek failliet ging, raakte ik daar mijn contract kwijt.
Toen ben ik op zoek gegaan naar iets nieuws en heb ik onder andere hier gesolliciteerd.
Het leek mij erg leuk om met mensen, vooral kinderen, te werken. Veel jongens ken ik
natuurlijk ook al van het voetballen.
Mijn hart ligt duidelijk bij het voetballen, het is van een hobby mijn werk geworden. Maar ik
moet zeggen dat ik het op de NSG ook erg naar mijn zin heb.
Heb je verder nog hobby’s?
Naast voetbal doe ik vaak met vrienden leuke dingen en mijn vriendin wil natuurlijk ook nog
aandacht. Vaak is voetballen ‘s avonds en in het weekend dus probeer ik de tijd die ik vrij
heb met haar te spenderen.
Waar zou je willen wonen als je overal op de wereld kon wonen?
Als voetbaltrainer zou ik nog wel ergens in het buitenland willen werken, ergens waar ik als
trainer aan de bak zou kunnen. Het lijkt me leuk om in Spanje of zoiets te wonen. Dat zou ik
wel willen.
Wat staat er op je bucketlist?
Iedereen zegt altijd te willen reizen, ik heb dat zelf niet zo. Ik wil me wel graag
doorontwikkelen in het voetbal zodat ik daar een fulltime baan in kan hebben. Dat is voor mij
echt een doel. Misschien ook ergens stage kunnen lopen bij een grote club. Als ik daar een
club voor zou moeten kiezen, zou het toch nog altijd NEC zijn. Ze doen het op dit moment
niet erg goed, maar ik ben al sinds vroeger fan en ben altijd met vrienden naar hun
wedstrijden gegaan.
Wat voor leerling was jij vroeger?
Ik was in de eerste en tweede erg rustig. Toen ik ouder werd,
werd ik wat luier en af en toe kon ik wat vervelend zijn. Volgens
mij was ik een best normale leerling.
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Favorieten:
Boek: Jouw talent
Film/serie: Flikken
Maastricht
Vakantieland: Griekenland
Eten: iets met vlees

Wat wilde je vroeger worden?
Toen ik klein was, hielp ik vaak bouwvakkers in de straat. Sjouwen, stenen tillen, ik heb
zelfs een keer in zo’n wagen mogen zitten. Dus dat leek me vroeger erg leuk om te worden.
Toen ik ouder werd, wist ik dat ik iets met sport wou doen.
Waarom ben je dan conciërge geworden?
De laatste jaren is het onderwijs me steeds meer gaan aanspreken. Ik heb ook bij de KNVB
gesolliciteerd om voetbaldocent te worden. Daar ben ik helaas voor afgewezen. Het spreekt
me ook aan dat er stabiliteit zit in dit vakgebied, die heb je niet altijd in het voetbal. Daar heb
je vaak alleen maar een jaarcontract. Ik vind het ook leuk om conciërge te zijn, maar ik weet
niet of ik dit nog vijfendertig jaar ga doen. Voor nu is het een erg fijne baan met leuke
collega’s.
Wat vond je vroeger leuke en stomme vakken op school?
Ik vond aardrijkskunde en geschiedenis altijd wel leuk. Gym natuurlijk ook. Duits vond ik
eigenlijk helemaal niks. Ik vond het moeilijk met de umlauten en rare woorden.
Waar ben je trots op?
Dat ik nu én stabiliteit in mijn baan heb én dat ik kan doen wat ik leuk vind. Dat lukt lang niet
iedereen. Meestal kan je van je hobby niet je beroep maken. Ook vind ik dat ik best wel een
doorzetter ben. Ik heb veel tegenslagen en afwijzingen meegemaakt, maar ik ben
uiteindelijk altijd gekomen waar ik wilde zijn. Ik wou vroeger bijvoorbeeld heel graag de
opleiding sport en bewegen doen aan het Cios in Arnhem. Daar moet je alleen een
toelastingstest doen die ik in eerste instantie niet heb gehaald. Via een andere weg ben ik
toch aangenomen op het Cios en heb ik de opleiding ook afgerond.
Ik ben er ook trots op dat ik best wel veel tegenslagen heb overwonnen. Twaalf jaar geleden
is mijn vader overleden en dat was een erg moeilijke periode. Ik ben daar samen met mijn
zus en mijn moeder uit gekomen. Dat ik niet bij de pakken neer ben gaan zitten maar
uiteindelijk wel heb kunnen doorgroeien, daar ben ik trots op.
Wie wil je dat we de volgende keer interviewen?
Lisa Coppejans van ICT

Suzanne en Inez
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SEKS!
column
Zo, nu heb ik je aandacht getrokken. Over seks gesproken, voor alles is een eerste keer. En
dat is precies waar ik in deze column over ga schrijven. Helaas niet over seks. Een week
geleden heb ik namelijk voor de éérste keer gespijbeld. Dit klinkt heel suf, maar ik ben
gewoon een veel te brave leerling. Omdat ik m’n examen niet wilde halen zonder een keer
gespijbeld te hebben, ben ik vorige week maandag niet naar gym gegaan. “Gym?! Als je wilt
spijbelen moet je dat toch niet bij gym doen?!” Ik weet het, maar niet iedereen vindt gym even
leuk. Ik vind het verschrikkelijk en erg vermoeiend en daar wil ik verder niet op ingaan, want
dit gaat over spijbelen.
Ik sprak een aantal weken geleden met vriendinnen (die hier niet op school zitten). We
hadden het over spijbelen en ze vroegen lacherig aan mij of ik dat wel eens had gedaan.
Toen ik mijn hoofd schudde, verdween die lach meteen van hun gezicht. Ze waren erg
verbaasd, zó verbaasd, dat ik me bijna schaamde, maar het was te laat om te zeggen dat ik
een grapje maakte. Zij hadden namelijk al heel vaak gespijbeld. Er werd over gepraat alsof
het niks was, maar ik stond versteld. Is het zo normaal om gewoon niet naar de les te gaan?
Geen idee, dacht ik, dus laat ik het eens proberen. Dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan,
aangezien ik een hele brave leerling ben. Na er een aantal weken erover gepraat te hebben
met een vriendin (die hier wél op school zit), besloten we gym te skippen, omdat de kans het
grootst is dat het daar niet wordt opgemerkt (dachten wij) en daarbij vinden we gym allebei
een akelig vak. Vóór gym hadden we twee tussenuren, die we volledig hebben besteed aan
twijfelen. We zijn zelfs een keer vertrokken van school en twee minuten later teruggekomen
omdat we toch niet durfden. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en haastten we ons
snel naar de stad, zodat er geen weg meer terug was. We hebben geluncht bij de McDonalds,
wat overigens een perfecte vervanging is voor gymles. Het was erg gezellig en ik heb er geen
moment spijt van gehad.
Na deze wandaad moest ik me wel vier keer om acht uur melden, waar ik enorm tegenop zag.
Het vroege opstaan vind ik niet eens zo erg, maar het verklaren aan mijn ouders waarom ik
opeens zo vroeg naar school moet, leek me erg ongemakkelijk. Daarom ben ik maar meteen
met de deur in huis gevallen: “Ik heb gespijbeld en ik moet nu vier keer om acht uur melden!”
riep ik tijdens het avondeten. Ik wachtte op het ergste, maar mijn ouders haalden hun
schouders op toen ik zei dat het om gym ging en we aten gezellig door. Zo, een fluitje van een
cent. Het stelt eigenlijk helemaal niks voor, dat spijbelen. Het is zelfs best wel saai als ik
erover vertel. Had ik het maar over seks gehad.
Lisa
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5 TIPS

om de sneeuw
te overleven

1 2
3 4
5

Tip 1: goed aankleden

Tip 2: fietsen vermijden

Probeer je zo goed mogelijk aan te
kleden. Sjaal, handschoenen, muts en
een dikke jas. Vooral handschoenen zijn
handig. Je moet je handen nog kunnen
bewegen. Als je het niet koud krijgt is de
sneeuw al leuker om in te zijn. Het
maakt vast niet uit als je voor een keer
voor schut loopt

Het stomste van sneeuw is dat je op de
fiets moet stappen als het koud is en glad.
Wees voorzichtig als je op de fiets stapt.
Je kan natuurlijk ook je ouders weer eens
lief aankijken en vragen of zij jou willen
brengen. Als dat voor de zoveelste keer
niet werkt kan je altijd nog met de trein of
bus. Helaas kost dat wel meer, maar je
hebt er alles voor over om niet op de fiets
te stappen

Tip 3: op tijd vertrekken

Als je uiteindelijk toch geen geld hebt voor
openbaar vervoer en je ouders moeten
werken, is het handig om op tijd te
vertrekken. Zet de wekker 10 minuten
eerder dan kan je eerder vertrekken. Het is
natuurlijk niet handig dat je weer te laat
komt op school omdat je bent uitgegleden.
Als je dan te vroeg op school komt heb je
altijd nog tijd om op te warmen voordat je de
les in moet.

Tip 4: niet uitglijden

Als er sneeuw ligt betekent het ook
dat er ijs is. Zorg dat je niet op een
glad stuk gaat staan, want voordat jij
het al weet lig je alweer op de grond.
Je hebt dan niet alleen pijn, maar
mensen gaan je ook nog aanstaren.
Gelukt ligt er vaak sneeuw dus land je
zacht. Helaas krijg je het dan wel heel
koud en kom je alweer te laat op
school.

Tip 5: Niet denken aan de kou

Als je weet dat je het koud hebt en daarover gaat denken
wordt het alleen maar erger. Als er sneeuw ligt: ga er van
genieten. Sneeuwballen gevecht, sneeuwpop maken of
misschien wel sleeën. Dan denk je niet na over de kou en
zie je alle positieve kanten van sneeuw. Sneeuw kan ook
leuk zijn!
9

Evelyn

Hoe overleef je de lange, ingewikkelde, zware,
tenen-bevriezende reis naar de dependance?
Toen in 2017 het nieuwe gebouw klaar was, was de eerste vraag van leerlingen:
waarom is er geen airco? De tweede vraag was: waarom hebben jullie niet genoeg
lokalen gebouwd?
Die airco, daar kunnen we allemaal wel mee leven, maar niemand vindt het leuk om
per dag 3 keer op en neer te moeten fietsen naar de gevreesde en enorme verre
Dependance. Zeker als het regent of koud is, is het lastig om niet halfdood aan te
komen. Hoe overleef je de lange, ingewikkelde, zware, tenen-bevriezende reis naar de
dependance?

Stap 1: De juiste mentaliteit

Stap 2: De juiste kleding

Mentale voorbereiding is net zo
belangrijk als fysieke voorbereiding
(zie stap 2, 3, 4 en 5). Zorg ervoor
dat je ruim van tevoren (minstens 2
weken) weet dat je op weg moet
naar de Dependance. Zo heb je
genoeg tijd om de rest van de
voorbereidingen te treffen en om
straks niet in complete shock te
raken als blijkt dat je de reis moet
afleggen. Volg bijvoorbeeld een
meditatiecursus of doe aan yoga
zodat je helemaal zen bent en
mentaal sterk genoeg om de lange
reis te maken. Als je zeker weet
dat je er mentaal klaar voor bent,
kun je door naar stap 2.

Bij de fysieke voorbereiding is
het belangrijk om het weer in de
gaten te houden. Op dit
moment is het winter, dus zorg
voor genoeg laagjes. Een
hemd, 2 t-shirts, 4 dikke truien
en een ski-jas moeten net
voldoende zijn. Voor mensen
die de tocht op de fiets
afleggen: neem een paar
mutsen en oorwarmers mee,
zodat je oren er niet afvriezen.
Voor de wandelaars onder ons:
trek 2 paar normale en 6 paar
dikke sokken aan. Voor
optimale tenenbescherming zijn
skilaarzen een must.
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Stap 3: De juiste hulpmiddelen
Naast de juiste kleding zijn hulpmiddelen ook erg belangrijk. Heeft het
gevroren? Leg sneeuwkettingen op je fietsbanden en zorg voor
ijsschroeven en -bijlen. Is het zomer en erg warm? Zorg voor
zonnebrandcrème (2 grote flessen) en een grote hoed. Regent het?
Neem een paraplu mee of trek een regenjas aan. Tip: als je in een
groep loopt, kun je als bescherming tegen de zon én de regen ook een
partytent meenemen.

Stap 4: de juiste voeding
Voeding is erg belangrijk tijdens een lange reis als deze. Als je de tocht wil
overleven moet je genoeg energie krijgen. Energiedrankjes en energierepen zijn
altijd handig om bij te hebben. Bruine rijst, bananen en spinazie zijn
voedingsmiddelen waar je ook veel energie uit kan halen. Neem in de zomer een
paar literflessen water mee. In de winter is het verstandig om een gastoestelletje
bij te hebben, hierboven kun je je handen en het eten opwarmen. Een barbecue
voldoet ook aan de eisen.

Stap 5: De juiste geneesmiddelen
NEEM ALTIJD EEN EHBO-DOOS MEE. Altijd. De EHBO-doos is net zoiets als
een paraplu. Als je hem niet bij je hebt, gaat het verkeerd. In de EHBO-doos zitten
genoeg kleine hulpmiddelen zoals pleisters en verband. Gaat het echt goed mis?
Bel dan 112. Zorg er ook voor dat je in de zomer muggenspray en prikweg bij je
hebt. Paracetamol en andere pijnstillers zijn ook handig. Voor de lopende mensen:
zorg voor genoeg blarenpleisters en een steriele naald om ze mee open te
prikken. Verhit de naald eerst boven het gas-toestelletje dat je natuurlijk ook altijd
bij hebt. Niet het leukste werkje, maar wel heel belangrijk om gezond de finish te
halen.
Suzanne
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Carnaval
CarnavalCarnaval, veel mensen zijn het er niet over eens of het wel of niet leuk is.
Sommigen gaan liever skiën, en anderen trekken alles uit de kast om de allerleukste
carnavalsoutfit te hebben. Maar waarom vieren we carnaval eigenlijk?
Tussen carnaval en Pasen zitten 40 dagen waarin de vastentijd is. Dan wordt er door
katholieken minder gegeten, gesnoept en gedronken. In het weekend voor de
vastentijd wordt carnaval gevierd. Na de vastentijd is het Pasen. Het woord carnaval
wordt afgeleid uit het Latijn; carne levare, wat betekent vlees vaarwel. Tijdens carnaval
wordt er gefeest in outfits waarin je je anders voordoet dan dat je bent. De Romeinse
slaven droegen vroeger al maskers om geesten te verjagen. Dat doen mensen dus nu
nog steeds.
Wat zijn de verschillen tussen Limburg en Brabant tijdens carnaval?In zowel Limburg en
Brabant wordt er tijdens carnaval flink uitgepakt. Er worden in Nederland twee soorten
carnaval gevierd. In Limburg vieren ze Rijnlands carnaval. Deze soort lijkt veel op het
Venetiaanse carnaval, waar dus veel met maskers wordt gedaan. Ze dragen er
uitgebreide en kleurrijke kostuums. In Brabant vieren ze Bourgondisch carnaval.
Vroeger was dit een gekostumeerd eetfestijn waar ze elkaar belachelijk maakten. Nu
verkleden Brabanders zich vaak als boer. Vaak is dat een blauwe jas, een boerenkiel.
Daar dragen ze een petje bij en een rode zakdoek.
Wat kun je doen als je geen carnaval viert?Als je geen carnaval viert, kun je natuurlijk op
skivakantie gaan. Maar omdat niet elke ouder daarvan houdt, kun je misschien
voorstellen om een dagje naar een indoor skibaan te gaan. Je kunt ook leuke dingen
gaan doen met vrienden. Ga bijvoorbeeld kijken bij een optocht, of ga naar een disco.
Als je echt niet meer weet wat je kunt doen, kun je altijd nog je schoolspullen erbij
pakken, om te leren. Want een week na de vakantie is er alweer een proefwerkweek…

Minne
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In de vorige editie van de Zaza is Heidi van Kilsdonk
geïnterviewd. Zij heeft Ad Floren aangewezen als persoon die
in deze Zaza geïnterviewd wordt. Ad heeft vroeger zelf ook de
onderbouw schoolkrant begeleidt.

Naam: Ad Floren
Leeftijd: 59
Vak: wiskunde
Hobby’s: varkens,
bergbeklimmen
Vakantieland: Engeland
Nationaliteit: Tibetaans

Waarom ben je wiskundedocent geworden?
Ik heb lang getwijfeld over wat ik wilde worden.
Ik wilde vroeger in ieder geval geen leraar
worden. Toen ik in de militaire dienst ging, ben ik
eigenlijk pas gaan nadenken over wat ik wilde
worden. Ik wilde eigenlijk docent Engels of
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Wat vind jij de ideale leerling?
Lastige vraag, ik denk een leerling die wiskunde echt
interesseert. Als je een som hebt opgelost, is het
mooi dat het klopt. Dat is wat ik zelf ook zo mooi aan
wiskunde vind. De laatste jaren zie je dat leerlingen in
de examenklassen steeds geïnteresseerder worden
in wiskunde. Dat is niet omdat ze het uit zichzelf
willen weten, maar omdat ze willen slagen.
En wat vind je dan de
ideale docent?
Een docent die vindt dat
de leerling uiteindelijk
voorop staat, zolang de
leerling meewerkt
natuurlijk.

Ik ben geslaagd met een
onvoldoende op mijn
diploma voor wiskunde.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik lees graag. Ook vind ik knutselen
en miniatuur erg leuk. Ik bouw erg
graag. En nog een hobby van mij is
bergbeklimmen in de zomer. Ook
heb ik varkens thuis. Daarvan heb
ik geleerd dat je soms niet te veel
moet willen uitleggen: als je wilt dat
alle neuzen dezelfde kant op gaan
staan, helpt een flinke duw soms
beter dan lieve woordjes!

Wat voor een leraar ben je?
Ik hou van rust, reinheid en
regelmaat. Ik vind het fijn als
het rustig in de klas is, maar ik
begrijp ook dat de leerlingen
zuurstof nodig hebben, dus ik
laat ook altijd wel wat ruimte
over voor een grap.

14

Wat vind je ervan als je leerlingen ziet
afkijken?
Ik denk dat het niet mogelijk is om af te
kijken, want ik ga tijdens toetsen geen
andere dingen doen. Ik probeer er dus echt
voor te zorgen dat je de kans niet krijgt. Je
moet de leerlingen natuurlijk goed opleiden.
Ik begrijp dat toetsen niet leuk zijn, maar je
moet als leraar wel af en toe testen of ze
het snappen.

Wie wil je dat er volgende schoolkrant geïnterviewd wordt?
Giselle Loeffen.

Zo zag de
schoolkrant eruit
toen Ad
begeleider was!

Door mijn varkens
heb ik leren lesgeven

Evelyn en Minne
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Skiën
Veel mensen gaan skiën tijdens
Voorjaarsvakantie of hebben het al gedaan in de
kerstvakantie. Maar wat is skiën nou precies?

Wat is skiën?
Skiën is op twee planken van een
berg van sneeuw gaan. Ga jij in een
mooie sierlijke beweging of
rechtstreeks naar beneden? Vroeger
was skiën geen sport, maar een
vervoermiddel voor als je in de
sneeuw woonde. Tegenwoordig doen
mensen het vooral hun plezier.

Waarvan zijn ski’s gemaakt?
Ski’s waren vroeger gemaakt van hout,
tegenwoordig zijn ski’s gemaakt van
glasvezel, composietmateriaal of een
combinatie tussen hout en
composietmateriaal. Om te voorkomen dat je
met de voorkanten van je ski in de sneeuw
vast kan zitten, zijn er een soort van krullen
opgemaakt. De punt wijst naar boven. Zo is
het niet mogelijk om vast te raken in de
sneeuw.

Wat heb je nodig om te skiën?
Als je denkt aan skiën denk je
waarschijnlijk aan twee ski's,
skischoenen, stokken en een helm. Je
hebt er meer voor nodig dan je denkt.
Je hebt wel je ski’s, schoenen, twee
stokken en een helm nodig, maar ook
nog een skibroek, dikke jas,
handschoenen, skisokken, skibroek,
skibril en zonnebrandcrème. Tijdens
het skiën is het handig om je warm aan
te kleden, vooral als je vaak valt. Je zal
vast denken: het is koud en ik moet mij
warm aankleden, waarom dan
zonnebrandcrème? Zonder dat je het
doorhebt, verbrand je snel door de
zon. De zonnestralen worden door de
sneeuw weerkaatst. Daardoor
verbrand je heel snel.

Waar kan je skiën?
Zodra er sneeuw op een berg ligt,
kan je skiën. Tegenwoordig zijn er
ook allemaal skihallen waar je kan
skiën, maar mijn voorkeur is op een
echte berg. Ik vind het mooier en
makkelijker. Als het moeilijk is om in
een ander land te komen, omdat je
niet in Nederland kan skiën op een
echte berg, is het wel leuk als je in
skihallen kan skiën.
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Wat zijn piste kleuren?
Een piste is een zone waar mensen kunnen skiën. Wat zijn nou piste kleuren? Piste Kleuren
geven de verschillende moeilijkheidsgraden aan.
Geen kleur/wit: babypiste, de kleine kinderen leren daar hoe je moet skiën.
Groen: makkelijkste piste, vlak maar soms een paar bergen. Makkelijk te doen.
Blauw: normale piste, bijna iedere beginner kan hier vanaf.
Rood: moeilijke piste, bijna iedere gevorderde kan hier vanaf.
Zwart: heel moeilijke piste, het is best moeilijk om hier vanaf te gaan.

Wedstrijdskiën?
Wat is wedstrijdskiën? Bij wedstrijdskiën moet je op een zo snel mogelijke tijd van de berg
afkomen. Hier heb je 5 verschillende soorten wedstrijdskiën met uitleg.
Slalom: bij slalom moet je zigzaggend om rode en blauwe poortjes skiën. In 2 reeksen.
Reuzenslalom: Reuzenslalom is hetzelfde als slalom. Alleen is de berg hoger en poortjes
staan verder uit elkaar.
Afdaling: De afdaling is het oudste onderdeel. Op de piste zijn de rode paaltjes grotere
afstand dan op de wedstrijd.
Super G: de super G is een combinatie tussen reuzenslalom en afdaling. De piste is langer
en steiler. Het heeft de poortjes van reuzenslalom.

Wat kan je doen na het skiën?
Na het skiën is het heel leuk om naar
de après ski te gaan. Het is super
leuk om te feesten en een drankje te
halen als je boven de 18 bent. Het is
natuurlijk koud op de berg dus als je
nog niet 18 bent is het fijn om op te
warmen met bijvoorbeeld
chocolademelk.

Wat moet je niet doen?
Het is niet slim om van de piste af te
gaan. Zodra je van de piste af gaat heb
je kans om verdwaald te raken. Er is
ook nog kans dat er een lawine komt.
Lawines zijn heel gevaarlijk! Dus blijf
altijd op de piste voor jouw eigen
veiligheid.

Evelyn
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Solliciteren
kun je leren

Een werkplek zoeken
Er zijn natuurlijk allemaal sites met vacatures, maar daar staan
vaak niet de meest leuke baantjes op. Je hoeft niet per se te
reageren op een vacature. Je kunt ook gewoon mailen naar
cafeetjes, supermarkten, winkels, etc. die je een leuke werkplek
lijken. Als ze geen mensen zoeken, jammer dan, maar best vaak
is dit wel het geval. Je kunt het altijd proberen.

Een sollicitatiebrief / mail sturen
1. Verdiep je in de werkplek. Kijk op de site en op social media wat
de waarden van het bedrijf zijn, wat hun missie is en ook wat
voor mensen ze zoeken. Verwerk die dingen in je brief.
2. In je sollicitatiebrief is het NIET de bedoeling dat je je hele cv
gaat uitschrijven. Je kunt vorige baantjes wel toelichten met de
dingen die je geleerd hebt (en dan vooral eigenschappen die heel
goed van pas komen voor deze baan).
3. Zoek naar een mix tussen formeel en informeel. Zorg dat je
enthousiast, maar wel beleefd overkomt.
4. Maak duidelijk waarom jij perfect bent voor deze baan. Noem een
paar goede eigenschappen van jezelf en maak duidelijk wat jij
kunt toevoegen aan het bedrijf. Val niet terug in clichés, zoals ‘ik
ben aardig en sociaal, maar wel perfectionistisch’. Bedrijven
hebben dat al veel te vaak gehoord.
5. Vertel ook iets over jezelf. Hoe oud je bent, op welke school je zit
en wat je hobby’s zijn. Dit hoeft niet eindeloos lang te duren,
maar gewoon een paar zinnetjes maken je brief al een stuk
persoonlijker.
6. Maak je brief dus ook echt persoonlijk. Geen gekopieerde
brieven van internet met een paar aanpassingen. Zorg dat je
overkomt als een mens, niet als een robot.
7. Wees eerlijk. Over je goede eigenschappen, maar als je nog
geen ervaring hebt met bepaalde dingen, geef dat ook aan. Dit
voorkomt dat er straks van alles van je verwacht wordt wat je niet
a.
kunt waarmaken.
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Op gesprek
Mag je op sollicitatiegesprek komen? Yes! Goed gedaan.
Zorg nu dat je goed bent voorbereid.
1a. De vraag ‘Waarom wil je deze baan bij dit bedrijf?’
komt gegarandeerd aan bod. Zorg dus dat je je hebt
verdiept in de werkplek. Als het goed is heb je dat bij stap
1 van je sollicitatiebrief al gedaan, maar zorg nu dat het in
je hoofd zit. Je moet kunnen vertellen waarom deze baan
bij jou past, waar het bedrijf voor staat en waarom jou dat
aanspreekt. Kijk goed naar de functie-eisen die bij de
vacature staan. Schrijf eventuele vragen op.
1b. Twee andere vragen die vaak gesteld worden zijn
‘Vertel eens iets over jezelf’ en ‘Wat zijn je goede en
slechte eigenschappen. Zorg dat je dit ongeveer weet.
Misschien dat je al wat in je mail gezet hebt, maar je weet
maar nooit waar ze mee aankomen zetten.
2. Qua kleding, denk ik dat je het best gewoon jezelf kunt
zijn. Een beetje verzorgd mag wel, maar een driedelig pak
hoeft ook weer niet.
3. Kom op tijd. Beter een kwartier te vroeg dan een
minuutje te laat.
4. Smile! Met een glimlach en de nodige rust en
zelfvertrouwen kom je al meteen goed over.
5. Neem een actieve houding aan en zorg dat je goed
luistert.
6. De kans is groot dat je gesprekspartner het gesprek
afsluit met ‘Heb je nog vragen?’ Stel die dus als je die
hebt. Je komt echt niet dom over, vooral betrokken en
geïnteresseerd. Als je al wat vragen had opgeschreven
die nog niet beantwoord zijn, kun je die nu stellen.

Maria
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Daarna
Ben je het geworden? Super!
Krijg je een afwijzing? Balen,
maar geef niet op (zie ook
het artikel ‘Omgaan met
teleurstellingen’ in de vorige
Zaza). Er zijn vast baantjes
waar jij wel goed past. Als je
echt heel graag bij dat ene
bedrijf wil werken, vraag dan
of ze je gegevens willen
behouden voor als er ooit
een nieuwe vacature is.
Enne, misschien heb je nu
even geen baantje, maar je
hebt wél meer vrije tijd!

Jojo Rabbit

speelt zich af aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1944. We

volgen het leven van een tienjarig Duits jongetje, dat opgroeit in nazi-Duitsland. Zijn vader vecht in
Italië en daarom woont hij alleen samen met zijn moeder. Zoals veel jonge kinderen, heeft
Johannes ‘Jojo’ Betzler (Roman Griffin Davis) een denkbeeldige vriend. Echter niet zoals veel
jonge kinderen, is die denkbeeldige vriend niemand minder dan Adolf Hitler (Taika Waititi). Jojo
vindt de nazi’s en alles wat daarmee te maken heeft geweldig en hij is dan ook heel enthousiast als
de dag aanbreekt dat hij zich bij het trainingskamp van de Hitlerjugend mag
melden. Dit pakt alleen wat anders uit dan
verwacht: de gedegradeerde kapitein
Klenzendorf (Sam Rockwell) heeft de oorlog al
opgegeven en drinkt de hele dag door, Jojo wordt
gezien als de grote lafaard van de groep en het gaat
al helemaal mis wanneer hij zichzelf opblaast met een
handgranaat. Jojo belandt in het ziekenhuis en als hij
eenmaal is genezen, mag hij niet meer meedoen in het
trainingskamp. Zijn anti-nazi moeder Rosie (Scarlett
Johansson) vindt dit helemaal niet erg. Ze wil dat de oorlog
zo snel mogelijk voorbij gaat en vindt er helemaal
niks aan. Dit blijkt zeker als Jojo erachter komt dat
zijn moeder een Joods pubermeisje laat
onderduiken in hun huis…
De film is een soort satire. Er wordt nogal
flauwe humor gebruikt, vooral als het gaat
om Jojo’s denkbeeldige vriend, Hitler
(gespeeld door de regisseur zelf,
omdat hij niemand kon vinden die Hitler op
de - volgens hem - goede manier kon
spelen). Soms kan dit wel wat hebben en
hoor je de zaal hard lachen, maar dit pakt niet
altijd goed uit. De manier waarop Hitler wordt
vertolkt is vaak over de top, maar het blijft wel een
satire. De assistente die meewerkt in het trainingskamp
van de Hitlerjugend, Fraulein Rahm (Rebel Wilson),
acteerde nogal flauw. Ze verbrak de ‘magie’ van de film en
haar manier van acteren deed denken aan een slechte
netflix-comedie.
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Toch zat er ook wel goedgevonden humor in de film: als er een groep nazi’s Jojo’s huis
binnenkomt, groeten zeelkaar één voor één met de Hitlergroet, waardoor er zo’n tien keer achter
elkaar “Heil Hitler!” wordt herhaald.Dit soort humor over eigenlijk hele heftige onderwerpen kan je
ook helemaal fout opvatten, waardoor het moeilijk is in te schatten of het nou wel echt zo grappig
is.
All jokes aside, Jojo Rabbit heeft ook hele serieuze kanten. Het speelt zich namelijk af in de oorlog.
Een van de laatste scènes, waarin Jojo verschrikt om zich heen kijkend rondloopt in het slagveld, is
erg ontroerend en meelevend. Zo zijn er meer van dat soort momenten die je aan het denken
zetten. We hebben het immers wel over een tienjarig jongetje dat volledig is geïndoctrineerd door
de nazi’s en daardoor Joden als een soort duivelachtige, mythische wezens voorstelt. Er zitten nog
een aantal verrassende wendingen in de film, waardoor je wilt blijven kijken. Op het einde zat ik
vastgeplakt aan het scherm.
Een film die in het eerste opzicht een luchtige satire lijkt, blijkt anders te zijn dan verwacht, op een
positieve manier. Naarmate het einde van de film naderde, werd het steeds boeiender en
serieuzer. Het is zeker de moeite waard om deze voor een Oscar genomineerde film te zien, tenzij
je niet tegen slechte humor kan.
Lisa

Roman Griffin Davis en Taika Waititi

Sam Rockwell en Scarlett Johansson
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Twee feesten om te vieren
December ligt alweer ver achter ons, dus de feestdagen zijn nu echt voorbij. Heb je zin in
nog een feestje? In dat geval vind je hier twee feesten die je nog zou kunnen vieren!

Sint Piter zou de broer van Sinterklaas zijn. Op 5 december was
Sinterklaas het dorpje Grou in Friesland vergeten, dus dacht Piter: “Scoe
ik dan werom gean?” “Moat ik Swarte Pyt bringe?” Tja, dan ben je wel
broer van de Sint, maar dat betekent niet dat je Nederlands spreekt…
(niet gek, als je een beetje oplet weet je dat Sinterklaas uit Turkije komt).
Wat nu dus opvalt is dat ‘ie Fries spreekt…
Dus, in ieder geval, ieder jaar op 21 februari komt meneer met één
Zwarte Piet in Grou aan. Hij lijkt heel erg op zijn broer, maar je moet je
natuurlijk ergens mee kunnen onderscheiden, dus heeft hij een witte
mantel aan… Goed zo, dat valt namelijk lekker op…! Ook heeft hij rond
zijn staf mooie rode kleurtjes. In tegenstelling tot Sinterklaas heeft hij
een zwart paard. Oh nee, laat maar, dat staat nu gelijk… een Fries
paard, om precies te zijn. Vind je het heel gek, nou, ik in ieder geval niet!
De kinderen krijgen Sint-Pieterskoeken met spreuken en rijmpjes,
taaimannen en taaivrouwen, kruidkoek, mangelkoek, suikergoed en
oranjekoek, en soms natuurlijk ook pepernoten! Heb je zin om dit feest
te vieren? Ik zou zeggen: lekker doen, meer cadeau’s krijgen kan
natuurlijk altijd! En als hij niet langskomt, boek dan nu
nog even snel een b&b in Friesland!
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Groundhog day is een feestdag
die elk jaar op 2 februari gevie
rd wordt in
Amerika en Canada. Het stamt
af van het Europese Maria-lic
htmis feest,
waarbij de Europeanen ginge
n kijken of een das, egel of ma
rmot uit zijn holletje
zou komen. Als het dier dan zijn
schaduw zag, zou het winter blij
ven. Zo niet,
dan zou het dier voedsel gaan
zoeken en zou de winter over
zijn.
Veel immigranten gingen voo
r en na de Tweede Wereldoorl
og emigreren naar
Amerika en Canada. Hier zetten
zij hun tradities voort. Er werd
Maria-lichtmis
gevierd met verschillende die
ren, waaronder prairiehondjes
, Amerikaanse
dassen (bleken té agressief te
zijn) en beren. Na lang zoeken
werd het perfecte
dier gevonden door de Duitse
rs (in Pennsylvania): de bosm
armot. Het dier was
niet schuw, het was niet agres
sief, en het was ook niet groot
en
levensgevaarlijk. Vanaf die tijd
werd de bosmarmot bekend bij
alle
me
nse
n die
het feest vierden. Overal waar
de bosmarmot voorkwam, we
rden ze gebruikt
voor de presentaties van het fee
st.
Uiteindelijk is bij de Amerikan
en het lichtfeest weggevallen,
omdat alleen de
bosmarmot nog populair was
in het feest. Dus kreeg de fee
stdag in Amerika
een andere naam: Groundhog
day. ‘s Ochtends kijken mense
n live naar de
voorspelling van de marmot, hij
tikt een rol aan waarop zijn an
twoord staat, en
dan kijken mensen naar hoe de
bosmarmot ‘praat’ met de oppe
rmeester van de
groundhog-groep. Later kijken
sommige gezinnen naar de film
groundhog day.
In Alaska leeft de bosmarmot
alleen in het zuiden. Hier leeft
de Alaskamarmot
verspreider, dus hebben ze de
naam groundhog day verande
rd in marmot day.

Finn
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AUSTRALIË
Australië, een land met woestijn, regenwoud en eucalyptusbossen. Een grote variëteit aan
dieren, dieren die nergens anders voorkomen. Zoals jullie weten is een groot gebied, groter
dan Nederland, afgebrand. Een miljoen dieren zullen sterven en 28 mensen zijn tot nu toe
omgekomen. Wat gebeurt er als Australië verder afbrandt?

De dieren
Een groot deel van de inheemse dieren zal uitsterven, omdat ze nergens anders voorkomen.
Als Canada in brand zou vliegen, zouden er bijvoorbeeld nog altijd bizons leven in de
Verenigde Staten. Zou Engeland in brand vliegen, dan zouden bijvoorbeeld de vossen nog
overleven op het vasteland van Europa. Maar bij Australië lukt dat niet. Dit land is omringd
door zee, en daardoor hebben de dieren zich miljoenen jaren geleden ontwikkeld, en zijn ze
geworden wie ze nu zijn. Denk hierbij aan kangoeroes en koala’s en ook de minder bekende
dieren zoals de voskoesoe en potoroes (nu waarschijnlijk uitgestorven, net zoals de buidelmuis). De wereld zou van streek raken als de quokkas zouden uitsterven, je weet wel, die
kleine kangoeroe-achtige beestjes met de glimlach, waarmee mensen selfies maken? Aan de
andere kant, een bosbrand is helemaal niet zo erg, uitheemse dieren die de inheemse dieren
verdrijven, bijvoorbeeld konijnen, wilde zwijnen, katten, vossen, geiten en koeien, zullen ook
uitgeroeid worden. Hierdoor zullen de inheemse dieren weer een kans krijgen. Maar toch
denk ik dat jullie het met mij eens zijn als ik zeg dat zo’n grote brand niet normaal is.
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De Aboriginals
Wat gebeurt er met Australië haar natives, de Aboriginals? Eerlijk gezegd, hier is niet zo
veel over bekend, wel weten we waar de meeste aboriginals leven en waar de meeste
bosbranden zijn. Zo kunnen we een schatting maken of de aboriginals in gevaar zijn. De
meeste aboriginals leven op een verticale lijn aan de kust, lopend door de staten New South
Wales en Queensland. Daarnaast wonen er ook nog veel aboriginals in de staat South
Australia, Victoria en in de staat Tasmania (Tasmanië). De overige aboriginals leven
verspreid over de andere staten. De meeste bosbranden woeden inderdaad in het gebied
waar de meeste aboriginals leven, ze zijn dus bedreigd. Helaas is er geen nieuws over hoe
het met hen vergaat op dit moment.

Andere landen
En de andere landen op het continent Oceanië? Op dit continent liggen Australië, Nieuw
Zeeland, Papoea Nieuw Guinea en wat kleine eilanden. Door de enorme hoeveelheid rook
kan het deze (ei)landen ook betasten. Sterker nog, de westkust van Nieuw Zeeland zit ook
al onder de rook.

Wat er verder gaat gebeuren weten we nu natuurlijk nog niet. Wij hopen dat wij jullie een
beetje verder hebben kunnen inlichten.
Ondanks de regen die laatst is gevallen, kunnen ze het geld en materialen nog steeds
gebruiken. Door de regenval zijn er overstromingen, en het water kan bacteriën met zich
meebrengen, en er kan eventueel bliksem ontstaan tijdens de regenbuien die de branden
weer start.
Doneren kan via het WNF (vooral gericht op koala’s), het Rode Kruis van Australië, giro 555
of het IFAW.

Finn
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Plastic afvallen in 30 dagen
Nee, we hebben het niet over falende goede voornemens en ook niet over
proteïneshakes en zwetende mensen in sportscholen. Nee, deze challenge
gaat over plastic afvallen.
Je downloadt de app 'Plastic afvallen' van het WWF. Als je vervolgens de
app opent, krijg je een soort chatscherm in beeld. Bij deze challenge krijg
je te maken met virtuele coach Mark. Hij begeleidt je door het hele proces
heen. Later worden ook nog andere mensen aan de ‘groepsapp’ toegevoegd, zoals milieuactivist Vincent en plastic-smart Sabine. Je krijgt
informatie over plastic en kunt steeds zelf een reactie kiezen uit een paar
opties om antwoord te geven op de vragen.
Na een kort ‘intakegesprek’, wordt je PAI opgemaakt (Plastic
Afhankelijkheidsindex). Die bedraagt nu 74 kg bij mij, een gemiddelde
Nederlander verbruikt in het begin 84 kg per jaar. Dat is behoorlijk veel.
Linksboven in de app is een weegschaal te zien waarop wordt bijgehouden
hoeveel je bent ‘afgevallen’ sinds je startgewicht op dag 1.
Elke dag, 30 dagen lang, krijg ik een nieuwe challenge. Deze challenges
wisselen van je eigen tas meenemen naar de winkel tot een quiz over plastic.
Eigenlijk best te doen allemaal. Het is meer dat je het ook even moet gáán
doen. Sommige dagen krijg je ook niet echt een challenge, meer informatie,
wat ook hartstikke interessant is, maar door lezen over gezond eten val je ook
niet af… Elke 7 dagen heb je een weegmoment om te zien hoeveel kilo’s je al
kwijt bent.
Soms als je net gezellig aan het kletsen bent met fitcoach Mark, gaat hij
ineens offline en moet je wachten tot hij weer zogenaamd ‘online’ is met de
volgende challenge. Maar het feit dat ik dat irritant vind, zegt wel dat de app je
heel enthousiast maakt voor de volgende challenge.
Misschien dat niet alle 30 challenges je daadwerkelijk helpen met het
verminderen van je impact, maar er zitten zeker goede tips tussen en de
andere challenges zorgen voor meer bewustwording, wat naar mijn mening de
eerste stap is op de weg naar meer duurzaamheid. En ja, het is nodig om
plastic af te vallen, lees het stuk "Plastic Fantastic?" maar. Dus… als je toch
bezig bent met plastic verminderen, download dan deze app! Hij is helemaal
gratis en maakt plastic afvallen easy en superleuk!
Maria

26

27

